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príspevku za ubytovanie odídenca poskytnutého podľa zákona
č. 480/2002 Z. z. o azyle a
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príspevku za ubytovanie poskytnutého podľa zákona č. 91/2010
Z. z. o podpore cestovného ruchu.
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ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Zdaňovanie príspevku
za ubytovanie odídenca

V tejto súvislosti NRSR dňa 22. marca 2022 schválila zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých
ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý nadobudol účinnosť dňom
vyhlásenia, t. j. od 30. marca 2022.
Zákon č. 92/2022 Z. z. novelizuje (okrem iného)
➢ zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle (ďalej len „zákon o azyle“) a
➢ zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu (ďalej len „zákon o podpore
CR“).

1. Príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle
Vláda SR môže v súlade s § 36a ods. 1 zákona o azyle rozhodnúť o poskytnutí príspevku
za ubytovanie odídenca prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode sa poskytuje
odídencovi ubytovanie.
V § 36a ods. 2 zákona o azyle sú vymedzené:
➢ podmienky poskytnutia príspevku,
➢ osoba, ktorej sa príspevok poskytuje a jej povinnosti,
➢ povinnosti odídenca,
➢ osoba, ktorej sa príspevok neposkytne.
Príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej
územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi (ďalej len
„oprávnená osoba“).
Príspevok sa v súlade s vyššie uvedeným ustanovením poskytuje za noc ubytovania
odídenca a možno ho poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania
prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26.
februára 2022.
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Zákon o azyle ďalej v § 36a ods. 3 stanovuje maximálnu súhrnnú sumu príspevkov
poskytovaných v súlade s nariadením vlády vydaným podľa § 36a ods. 9 zákona o azyle vo
väzbe na počet obytných miestnosti v nehnuteľnosti.
V § 36a ods. 4 až 6 zákona o azyle sú definované aj ďalšie oprávnené osoby, ktorým
možno poskytnúť príspevok ako aj podmienky poskytnutia príspevku týmto osobám.
Príspevok na ubytovanie odídenca v súlade s § 36a ods. 7 obec vypláca oprávnenej
osobe, ak sú splnené podmienky podľa zákona o azyle a oprávnená osoba predloží
obci výkaz s vymedzenými náležitosťami v zákonom stanovenej lehote.
Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „MV SR“) poskytuje obci sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami za príslušný kalendárny mesiac do konca
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok
poskytuje. Obec vypláca príspevok jednotlivým oprávneným osobám a jednotlivým
ďalším oprávneným osobám do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej od MV
SR.
Vláda SR zároveň nariadením č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, ktoré nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia (31. marca 2022) ustanovila
➢ výšku jednotlivých príspevkov a dobu ich poskytovania,
➢ náležitosti zmluvy podľa § 36a ods. 2 zákona o azyle a
➢ ďalšie podmienky poskytovania finančných prostriedkov obci a poskytovania príspevku oprávnenej osobe alebo ďalšej oprávnenej osobe.
Príspevok za ubytovanie odídenca sa poskytuje vo výške
a) 7 €/noc ubytovania odídenca, ak ide o FO, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
b) 3,50 €/noc ubytovania odídenca, ak ide o FO, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
Vláda SR môže v súlade s § 36a ods. 10 zákona o azyle nariadením ustanoviť aj ďalšie
oprávnené osoby a iné podmienky poskytovania príspevku pre ďalšie oprávnené osoby.

2. Príspevok za ubytovanie podľa zákona o podpore CR
V zákone o podpore CR bola doplnená legislatívna úprava, na základe ktorej sa budú poskytovať príspevky za poskytnutie ubytovania odídencovi a s ním spojené služby v ubytovacom zariadení FO alebo PO poskytujúcim ubytovanie.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDaV SR“) poskytne v súlade s § 27k
zákona o podpore CR príspevok za ubytovanie v ubytovacom zariadení na území SR,
pričom ubytovacím zariadením sa rozumie budova, v ktorej sa verejnosti celoročne alebo
sezónne poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.
O príspevok za ubytovanie môže požiadať FO alebo PO poskytujúca ubytovanie v
ubytovacom zariadení podľa § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie, ak poskytne ubytovanie odídencovi a uzavrie
s MDaV SR zmluvu o poskytnutí príspevku za ubytovanie.
Výšku príspevku za ubytovanie, dobu jeho poskytovania a náležitosti zmluvy o poskytnutí
príspevku za ubytovanie v súlade s § 27k ods. 9 zákona o podpore SR ustanovila vláda
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nariadením č. 100/2022 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti
so situáciou na Ukrajine, ktoré nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia (31. marca 2022).
Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na
Ukrajine sa poskytuje vo výške
a) 7,70 €/noc ubytovania odídenca, ak ide o FO, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
b) 3,85 €/noc ubytovania odídenca, ak ide o FO, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

3. Zdaňovanie príspevkov za ubytovanie odídenca poskytnutého PO
Nárok na dotáciu resp. príspevok, ako odplata za minulé alebo budúce splnenie určitých
podmienok sa v súlade s postupmi účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva účtuje na ťarchu účtu
➢ 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo
➢ 347 – Ostatné dotácie,
ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa
dotácia poskytne.
Dotácia poskytnutá s cieľom okamžitej finančnej pomoci, bez predpokladu budúcich súvisiacich nákladov, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sú splnené
podmienky na účtovanie nároku na dotáciu.
Vo všeobecnosti platí, že dotácie, podpory a príspevky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ a iných zdrojov sú predmetom dane z príjmov a sú zdaniteľným
príjmom.

3. 1. Zdaňovanie príspevkov za ubytovanie podľa zákona o azyle
Ak je príspevok podľa § 36a zákona o azyle poskytnutý prostredníctvom obce oprávnenej osobe alebo ďalšej oprávnenej osobe, ktorá je PO a nemá príjem z prenájmu v
zmysle § 13 zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) od dane oslobodený, príjem (výnos) z poskytnutého príspevku sa zahrnie do základu dane v súlade s účtovníctvom
[§ 17 ods. 1 písm. b) ZDP] v tom zdaňovacom období, v ktorom sú splnené podmienky
na účtovanie nároku na dotáciu.
Ak príjem (výnos) z poskytnutého príspevku je zdaniteľným príjmom v zdaňovacom období,
v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu (bez predpokladu budúcich
súvisiacich nákladov), výdavky oprávnenej právnickej osoby, napr. prevádzkové výdavky na služby a energie nehnuteľnosti poskytnutej na bývanie resp. výdavky ďalšej oprávnenej (právnickej) osoby na prevádzku nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, sú daňovým výdavkom v súlade s § 2 písm. i) a § 19 ods. 2 písm. m) ZDP.
Ak je príjemcom príspevku podľa § 36a zákona o azyle právnická osoba, ktorá je na
účely zákona o ZDP považovaná podľa § 12 ods. 3 zákona o ZDP za daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, pričom príjem z prenájmu (príspevku) podľa
§ 13 ZDP je od dane z príjmov oslobodený, napr. obec, VÚC, príjem (výnos) zo zaúčtovaného príspevku nezahrnie do základu dane a výdavky (náklady), ktoré možno priamo
priradiť k príspevku, napr. výdavky (náklady) na spotrebu energií v poskytnutej nehnuteľnosti alebo nebytovej budove, sa v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. j) ZDP neuplatnia.

Vydáva Slovenská komora daňových poradcov www.skdp.sk pre daňových poradcov a širokú odbornú verejnosť ako informatívny materiál vychádzajúci z verejne dostupných materiálov najmä MF SR a FR SR.
Daňovým poradcom je udelený súhlas spracované texty použiť a rozširovať ich s uvedením zdroja pre svoju vlastnú podnikateľskú činnosť.
© Všetky práva vyhradené
Ak potrebujete daňové poradenstvo, neváhajte sa obrátiť na konkrétneho daňového poradcu, ktorý odborne posúdi Váš individuálny prípad.
2|

DAŇOVINY apríl 2022
30. aprila 2022, č. 4/2022, ROČNÍK 2

3. 2. Zdaňovanie príspevkov za ubytovanie podľa zákona o CR
Príspevok za ubytovanie podľa zákona o cestovnom ruchu, ktorý je poskytovaný PO
poskytujúcej ubytovanie v ubytovacom zariadení v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, resp. činnosti, z ktorej príjmy podliehajú zdaneniu, sa zahrnie do základu dane v súlade s účtovníctvom [§ 17 ods. 1 písm. b) ZDP] v tom zdaňovacom
období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu.
Výdavky oprávnenej PO vynaložené v súvislosti s ubytovacím zariadením sú daňovým
výdavkom v súlade s § 2 písm. i) a § 19 ods. 2 písm. m) ZDP.

4. Zdanenie príspevku za ubytovanie odídenca poskytnutého FO
V súlade s § 9 ods. 2 písm. j) ZDP sú od dane oslobodené aj podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada
za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6
zákona o ZDP.
Príspevok podľa § 36a zákona o azyle aj príspevok za ubytovanie podľa § 27k zákona o CR
je poskytovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Príspevok podľa § 36a zákona o azyle môže byť FO poskytnutý
➢ v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej plynú príjmy podľa § 6 ZDP, rovnako aj
➢ bez súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej plynú príjmy podľa § ZDP.
Ak je príspevok podľa § 36a zákona o azyle poskytnutý FO, pričom nie je poskytnutý v
súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 ZDP, je v súlade s § 9
ods. 2 písm. j) ZDP príjmom oslobodeným od dane z príjmov FO. Príjem oslobodený od
dane sa nezahŕňa do základu dane.
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§ 27k zákona o podpore CR zahrnovaný do základu dane, napr. prevádzkové výdavky na
služby a energie nehnuteľnosti poskytnutej na bývanie sú daňovým výdavkom v súlade s
§ 2 písm. i) a § 19 ods. 2 písm. m) ZDP.
U daňovníka, ktorý je FO, a ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo
vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP sa pri zahrnutí dotácie, podpory a príspevku do základu dane postupuje v súlade s § 17 ods. 3 písm. h) ZDP. Postup zahrnovania dotácií, podpôr a príspevkov do základu dane, ktorý je upravený v § 17 ods. 3
písm. h) ZDP, je možné uplatniť len v takom prípade, ak dotácia, podpora a príspevok
boli poskytnuté na úhradu výdavkov. Ak však dotácia, podpora a príspevok nie je viazaná na výdavky príjemcu, zahrnie sa v plnej výške do základu dane v tom zdaňovacom
období, v ktorom ich daňovník prijal. Príspevky podľa § 36a zákona o azyle a príspevky za
ubytovanie podľa § 27k zákona o podpore CR nie sú poskytované účelovo na úhradu
výdavkov, preto sa na ich zahrnutie do základu dane neuplatní postup podľa § 17 ods.
3 písm. h) ZDP. Daňovník zahrnie prijatý príspevok podľa § 36a zákona o azyle, resp.
príspevok za ubytovanie podľa § 27k zákona o podpore CR medzi zdaniteľné príjmy v čase
ich prijatia.
Daňovník, ktorý je FO, a ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods.
10 ZDP zahrnie prijatý príspevok podľa § 36a zákona o azyle, resp. príspevok za ubytovanie podľa § 27k zákona o podpore CR medzi zdaniteľné príjmy v čase prijatia. Výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP nemôže daňovník uplatniť pri príjmoch
podľa § 6 ods. 3 ZDP.
Ak daňovník, ktorý je FO, účtuje v sústave podvojného účtovníctva, príspevok podľa §
36a zákona o azyle, resp. príspevok za ubytovanie podľa § 27k zákona o podpore CR,
ktorý je zdaniteľným príjmom, zahrnie do základu dane v súlade s podvojným účtovníctvom rovnako ako daňovník, ktorý je PO podnikateľom.

Ak je príspevok podľa § 36a zákona o azyle poskytnutý FO v súvislosti s výkonom
činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 ZDP, potom v súlade s § 9 ods. 2 písm. j)
ZDP nie je príjmom oslobodeným od dane z príjmov FO.
Príspevok za ubytovanie podľa § 27k zákona o podpore CR je poskytovaný FO,
ktorá poskytuje ubytovanie a s ním spojené služby v ubytovacom zariadení a je poskytovaný v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej plynú príjmy podľa § 6 ZDP. V
súlade s § 9 ods. 2 písm. j) ZDP tento príspevok nie je príjmom oslobodeným od dane
z príjmov FO.
Príspevok podľa § 36a zákona o azyle a príspevok za ubytovanie podľa § 27k zákona o podpore CR, ktorý v súlade s § 9 ods. 2 písm. j) ZDP nie je oslobodený od dane
z príjmov FO, je zdaniteľným príjmom FO osoby podľa § 6 ZDP a zahŕňa sa do základu dane v súlade s príslušnými ustanoveniami ZDP.
Výdavky vynaložené daňovníkom v súvislosti s poskytnutím ubytovania, na ktoré
bol poskytnutý príspevok podľa § 36a zákona o azyle a príspevok za ubytovanie podľa
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Poukázanie podielu zaplatenej
dane FO za rok 2021, ktorej
bolo vykonané RZD

Fyzická osoba (ďalej len
„FO“) môže v súlade s § 50
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov (ďalej len „ZDP“)
poukázať 2 % zo zaplatenej
dane za rok 2021 neziskovej organizácii uvedenej v zozname prijímateľov vedenom Notárkou komorou SR. Dokedy môže FO poukázať 2%
z dane? Kedy môže FO poukázať 3 % z dane? A ako má fyzická osoba
postupovať pri vyplnení vyhlásenia?
.

Ak FO v roku 2021 vykonávala dobrovoľnícku činnosť (v súlade so zákonom
č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve) počas najmenej 40 hodín, môže poukázať až 3 % zo
zaplatenej dane. V taktom prípade je FO povinná predložiť písomné potvrdenie
o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ktoré je prílohou podaného vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane.
„Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50
zákona“ je vzor tlačiva v štruktúrovanej forme. FO, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné
zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov (ďalej len „RZD“) zo závislej činnosti (ďalej len
„ZČ“) za rok 2021, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním „vyhlásenia“.
Ak daňovník použije nesprávne tlačivo, daňový úrad ho vyzve na odstránenie nedostatkov
podania.
FO, ktorá chce poukázať podiel zo zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii, je povinná podať vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ správcovi dane v lehote do 30. apríla 2022.
Nakoľko tento deň je sobota, posledným dňom lehoty na podanie vyhlásenia je pondelok 2. mája 2022. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, jeho
pobočke alebo kontaktnom mieste.

Povinné prílohy „vyhlásenia“
1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ, ktoré daňovníkovi vydá na jeho žiadosť
zamestnávateľ najneskôr do 15. apríla 2022 (resp. do 19. apríla 2022) na predpísanom
tlačive.
2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje podiel do
výšky 3 % zaplatenej dane. Potvrdenie si daňovník musí vyžiadať od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo od vysielajúcej organizácie.

Postup pri vyplnení „vyhlásenia“
1. Na riadku 01 sa uvedie rodné číslo daňovníka; ak ho nemá pridelené, uvádza sa dátum
narodenia na riadku 02.
2. Do kolónky „Rok“ sa uvádza 2021.

„Pokuta je daň za to, že ste niečo urobili zle. Daň je pokuta za správnu činnosť.“
neznámy autor

3. Na riadkoch 03 až 11 sa uvádzajú identifikačné údaje poskytovateľa – priezvisko, meno, titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo daňovníka, ktorý vyhlásenie podáva;
Telefónne číslo nie je povinné.
4. Na riadku 12 sa uvádza suma zaplatenej dane znížená o daňový bonus na vyživované
dieťa a o daňový bonus na zaplatené úroky uvedená na riadku 24 potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo ZČ.
5. Na riadku 13 sa uvádza suma do výšky 2 %, resp. 3 % z daňovej povinnosti z riadku
12, ktorú požaduje daňovník poukázať, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 €.
Suma podielu zaplatenej dane sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta.
6. Na riadku 14 sa uvádza dátum zaplatenia dane uvedený na riadku 26 potvrdenia o
zaplatení dane vystavenom zamestnávateľom; v prípade daňového preplatku z ročného
zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marca 2022.
7. Na riadku 15 sa uvádza IČO prijímateľa, ktoré sa zarovnáva sprava. Nepoužité polia
ostávajú prázdne. Ak bude nesprávne uvedené IČO prijímateľa, nárok na poukázanie
podielu zaplatenej dane zo zákona zanikne. O tejto skutočnosti je daňový úrad povinný
daňovníka informovať.
8. Na riadku 16 sa uvádza obchodné meno (názov) prijímateľa. FO môže vo „vyhlásení“
určiť iba jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane. Ak počet políčok nepostačuje
na celý názov prijímateľa, môže sa uviesť skratka názvu prijímateľa, alebo sa napíše iba
toľko písmen, koľko je políčok.
Názov prijímateľa podielu zaplatenej dane má iba informatívny charakter. Nesprávny
názov, resp. chýbajúci názov prijímateľa, nie je považovaný za chybu a správca dane
nebude vyzývať daňovníka na jeho opravu resp. na jeho doplnenie.
9. Ak daňovník súhlasí, aby boli prijímateľovi podielu zaplatenej dane oznámené jeho
identifikačné údaje, je povinný na konci vyhlásenia zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov. Správca dane bude oznámenia so všetkými údajmi o poskytovateľoch
podľa stavu k 31. decembru 2022 posielať prijímateľom do 31. januára 2023. Výška
poukázanej sumy dane sa však prijímateľovi neoznamuj, tento údaj je daňovým tajomstvom.
10. Vyhlásenie je daňovník povinný podpísať.

Predloženie „vyhlásenia“
„Vyhlásenie“ predkladá daňovník spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo ZČ v
listinnej podobe nasledovnými spôsobmi:
1. na dvoch samostatných listoch pri jednostrannej tlači, kde na jednom liste bude vyplnené „vyhlásenie“ a na druhom liste bude potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom daňovníka,
2. na jednom liste pri obojstrannej tlači bude vyplnené na jednej strane „vyhlásenie“ a na
druhej strane listu potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom daňovníka.
Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane za rok
2021 na účet prijímateľa za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok a to
najneskôr do 31. júla 2022.
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Povinnosť overenia ÚZ
obchodných spoločností za
ÚO, ktoré začalo v roku 2021

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve FR SR vydalo
usmernenie k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať
účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2021.

1. Obch. spoločnosti a družstvá, kt. musia mať ÚZ overenú audítorom
Ustanovenie § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve (ďalej len „ZoÚ“) upravuje podmienky, po splnení ktorých, musí mať obchodná spoločnosť a družstvo riadnu individuálnu účtovnú závierku (ďalej len „IÚZ“) a mimoriadnu IÚZ overenú audítorom.
Zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so
zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-1, sa upravili podmienky uvedené v § 19
ods. 1 písm. a) ZoÚ s účinnosťou od 1. januára 2022.
Z § 19 ods. 1 písm. a) ZoÚ znie vyplýva, že riadnu ÚZ a mimoriadnu ÚZ musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,
a) ktorá je obchodnou spoločnosťou a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (ďalej len „ÚZ“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
1. celková suma majetku presiahla 4 mil. €, pričom sumou majetku sa rozumie suma
majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa
§ 26 ods. 3 ZoÚ,
2. čistý obrat presiahol 8 mil. €,
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účt. období presiahol 50.
Z prechodného ustanovenia § 39v ZoÚ vyplýva, že veľkostné podmienky podľa § 19 ods.
1 písm. a) ZoÚ ustanovené od 1. januára 2022 sa použijú až pre účtovné obdobie,
ktoré sa začína po 1. januári 2022.
Pre účt. obdobie, ktoré začalo od 1. januára 2021, sú určené veľkostné podmienky
v § 39u ods. 1 ZoÚ:
1. suma podľa § 19 ods. 1 písm. a) prvého bodu je 3 mil. €,
2. suma podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu je 6 mil. €,
3. počet podľa § 19 ods. 1 písm. a) tretieho bodu je 40.
Podmienky v zn.
úč. do 31. 12. 2020

Podmienky v zn.
úč. od 1.1. 2021

Celková suma majetku (hodnota brutto)

2 mil. €

3 mil. €

Čistý obrat

4 mil. €
30

6 mil. €
40

Veľkostné podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) ZoÚ

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Pri určovaní, či účtovná jednotka má povinnosť mať ÚZ overenú audítorom alebo nie, sa
posudzujú dve účtovné obdobia, preto prechodné ustanovenie § 39u ods. 2 a 3 ZoÚ
upravuje postup pri posudzovaní podmienok na overenie ÚZ audítorom podľa veľkostných podmienok účinných od 1. januára 2021:
✓

podľa § 39u ods. 2 ZoÚ pre účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. 1. 2020, sa posudzujú podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do 31. 12. 2020;

✓

podľa § 39u ods. 3 ZoÚ účtovná jednotka, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok, postupuje podľa § 39u ods. 1 ZoÚ v hospodárskom roku, ktorý sa začína
v priebehu roka 2021, a postupuje podľa § 39u ods. 2 v hospodárskom roku, ktorý
sa začína v priebehu roka 2020.

Pri posudzovaní podmienok na overenie ÚZ audítorom podľa nových veľkostných
podmienok je dôležitý začiatok účtovného obdobia, preto je potrebné rozlišovať, či
účtovná jednotka uplatňuje účtovné obdobie kalendárny rok alebo účtovné obdobie hospodársky rok.

Účtovné obdobie kalendárny rok od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021
Pri posudzovaní podmienok na overenie ÚZ za účtovné obdobie kalendárny rok 2021
(zostavenej k 31. decembra 2021) sa v zmysle § 39 u ods. 1 a 2 ZoÚ posudzuje splnenie
aspoň dvoch z veľkostných podmienok nasledovne:
✓

ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ (k 31. decembru 2021), sa posudzujú podmienky v znení účinnom od 1. januára 2021, t. j. za rok 2021 sa posudzuje splnenie aspoň dvoch z nasledovných podmienok:
o celkový majetok 3 mil. €,
o čistý obrat 6 mil. € a
o priemerný prepočítaný počet zamestnancov 40;

✓

za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (k 31. decembru 2020) sa
posudzujú podmienky v znení účinnom do 31. decembru 2020, t. j. za rok 2020 sa
posudzuje splnenie aspoň dvoch z nasledovných podmienok:
o celkový majetok 2 mil. €,
o čistý obrat 4 mil. € a
o priemerný prepočítaný počet zamestnancov 30.

Účtovné
obdobie
1.1.202130.12.2022

ÚZ zostavená k
31.12.2021

Veľkostné podmienky za
posudzované obdobia
Bežné ÚO*
Bezprostredne
predchádzajúce ÚO
2021
2020
M : 3 mil. EUR
M: 2 mil. EUR
ČO: 6 mil. EUR
ČO: 4 mil. EUR
Z: 40
Z: 30

Ustanovenie
ZoÚ
§ 39u ods. 1 a 2

* ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ (k 31. decembru 2021)
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Účtovné obdobie – hospodársky rok, ktorý začal v roku 2021 a skončí v
priebehu roka 2022
V účtovnom období hospodárskeho roka, ktorý začal v roku 2021 a skončí v priebehu
roka 2022, sa v zmysle § 39 u ods. 3 zákona o účtovníctve posudzuje splnenie aspoň
dvoch z veľkostných podmienok nasledovne:
✓

✓

ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ sa posudzujú podmienky v znení účinnom
od 1. januára 2021, t. j. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ počas roka 2022,
sa posudzuje splnenie aspoň dvoch z nasledovných podmienok:
o celkový majetok 3 mil. €,
o čistý obrat 6 mil. € a
o priemerný prepočítaný počet zamestnancov 40;
za bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie sa posudzujú podmienky v znení účinnom do 31. decembra 2020, t. j. za bezprostredne predchádzajúce účt.
obdobie sa posudzuje splnenie aspoň dvoch z nasledovných podmienok:
o celkový majetok 2 mil. €,
o čistý obrat 4 mil. € a
o priemerný prepočítaný počet zamestnancov 30.

Účtovné
obdobie
1.5.202130.04.2022

ÚZ zostavená k
30.04.2022

Veľkostné podmienky za
posudzované obdobia
Bežné ÚO*
Bezprostredne
predchádzajúce ÚO
1.5.20211.5.2020
30.04.2022
-30.04.2021
M : 3 mil. €
M: 2 mil. €
ČO: 6 mil. €
ČO: 4 mil. €
Z: 40
Z: 30

Ustanovenie
ZoÚ
§ 39u ods. 3

* ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ

2. Lehota na overenie ÚZ audítorom a na uloženie správy audítora do
registra ÚZ
Lehota na overenie ÚZ audítorom
✓

ustanovená v § 19 ods. 3 ZoÚ, podľa ktorého ÚZ účtovnej jednotky podľa § 19
ods. 1 ZoÚ musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak
(napríklad § 40 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a § 35 ods. 4 zákona č.
34/2002 Z. z. o nadáciách - tieto osobitné predpisy sa však netýkajú obchodných
spoločností a družstiev).

Lehota na uloženie správy audítora do registra ÚZ
✓

ustanovená v § 23 ods. 5 ZoÚ, podľa ktorého ak účtovná jednotka nemá ÚZ
overenú audítorom v lehote podľa § 23 ods. 3 ZoÚ, ukladá neoverenú ÚZ a
správu audítora uloží v registri ÚZ dodatočne, najneskôr do jedného roka od
skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa ÚZ zostavuje.

Novela zákona o dani z príjmov
č. 129/2022 Z. z.
(o celoeurópskom osobnom
dôchodkovom produkte)

Parlament 24. marca 2022
schválil zákon č. 129/2022 Z.
z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte v dôsledku čoho dochádza aj k nepriamej novele
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára
2023. Ktoré ustanovenia zákona o dani z príjmov sa menia?

Zákonom č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte dochádza
(ďalej len „zákon o CODP“) s účinnosťou od 1. januára 2023 k zmenám v zákone
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), pričom v ZDP sa menia a dopĺňajú:
✓

§ 7 ods. 1 písm. d) ZDP – v súlade s týmto ustanovením príjmami z kapitálového
majetku (ak nejde o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d) ZDP) sú
o dávky z CODP podľa osobitného predpisu 34a),
o dávky z doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „DDS“) podľa osobitného predpisu 35)
o rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu 35)

✓

§ 9 ods. 2 písm. h) ZDP – v súlade s týmto ustanovením sú od dane oslobodené
aj plnenia z poistenia osôb okrem
o plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,
o CODP podľa osobitného predpisu 34a) alebo
o DDS podľa osobitného predpisu 35)

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a) odkazuje na zákon č. 129/2022 Z. z. o CODP.
Za príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZDP sa po novom budú
považovať aj dávky vyplácané z CODP za podmienok ustanovených v zákone
č. 129/2022 Z. z. o CODP.
Účelom CODP je zabezpečiť príjem pre účastníka po dovŕšení dôchodkového veku alebo
ak mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, resp. predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z o sociálnom poistení.
Plnenia z CODP nie sú príjmom oslobodeným od dane [§ 9 ods. 2 písm. h) ZDP]. V
súlade s § 7 ods. 3 ZDP z príjmov uvedených v § 7 ods. 1 písm. d) ZDP, plynúcich zo
zdrojov na území SR sa daň vyberá podľa § 43 ZDP.
Podľa § 11 ods. 8 ZDP, nezdaniteľnou časťou základu dane (ďalej len „NČZD“) sú aj
✓ príspevky na CODP podľa osobitného predpisu,34a)
✓ príspevky na CODP v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu,
✓ príspevky na DDS podľa osobitného predpisu 35) a
✓ príspevky na DDS v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.
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Príspevky daňovníka na CODP a príspevky daňovníka na DDS podľa § 11 ods. 8 ZDP
je možné odpočítať od základu dane v sume, v akej sú v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne však najviac do 180 € ročne.
Na uplatnenie NČZD podľa § 11 ods. 8 ZDP v súlade s § 11 ods. 10 ZDP, musia byť
súčasne splnené tieto podmienky
a) príspevky podľa § 11 ods. 8 ZDP zaplatil daňovník
✓ na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembra 2013 alebo
✓ na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového
plánu, alebo
✓ na základe zmluvy o CODP podľa osobitného predpisu,64a).
b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu,35) ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene a).
Poznámka pod čiarou k odkazu 64a) odkazuje na Čl. 4 nariadenia EP a Rady (EÚ) 2019/
1238 z 20.6.2019 o celoeur. osobnom dôch. produkte (PEPP) (Ú.v. EÚ L198, 25.7.2019.
V súlade s § 37 ods. 1 písm. c) ZDP, nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie NČZD podľa § 11 ods. 8 ZDP vystaveného
oprávneným subjektom, ak za zamestnanca neodvádza príspevok na CODP podľa osobitného predpisu 34a) alebo na DDS zamestnávateľ.
Nárok na NČZD podľa § 11 ods. 8 ZDP, za predpokladu splnenia zákonných podmienok, si
bude môcť uplatniť aj daňovník, ktorý je sporiteľom prostredníctvom CODP. Pokiaľ
daňovník bude mať uzatvorených viacero zmluvných vzťahov, či už u jedného alebo viacerých poskytovateľov DDS, resp. CODP, príspevky daňovníka z týchto zmluvných vzťahov v
zdaňovacom období bude možné odpočítať od základu dane v preukázateľnej výške, v
úhrne najviac do výšky 180 € ročne.
Zamestnanec uplatňujúci si nárok na NČZD podľa § 11 ods. 8 ZDP u zamestnávateľa,
za ktorého zamestnávateľ neodvádza príspevok na CODP alebo na DDS, nárok preukazuje predložením príslušného dokladu, napr. výpisom z osobného účtu sporiteľa vystaveným oprávneným subjektom.
NČZD, ktorou sú aj príspevky na CODP bude možné uplatniť prvýkrát za zdaňovacie
obdobie roku 2023.

neznámy autor

Sumy stravného a základnej
náhrady za používanie MV
pri pracovných cestách

S účinnosťou od 1. mája 2022
boli v Zbierke zákonov zverejnené Opatrenia Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 116/2022 Z. z.
o sumách stravného a č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady
za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Sumy stravného sa s účinnosťou od 1. mája 2022 menia nasledovne:
✓
✓
✓

6 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
9 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
13,70 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Zároveň sa ruší opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 176/2019 Z. z.
o sumách stravného.
V tejto súvislosti Finančná správa SR v apríli 2022 aktualizovala Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu stravného do daňových
výdavkov daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov (ďalej len „ZDP“) do daňových výdavkov tohto daňovníka, pričom v tomto metodickom pokyne boli zohľadnené iba zmeny v súvislosti s novým opatrením MPSVaR
č. 116/2002 Z. z. o sumách stravného.
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy sa s účinnosťou od 1. mája 2022 mení
nasledovne:
✓
✓

Jednostopové vozidlá a trojkolky 0,059 €,
Osobné cestné motorové vozidlá 0,213 €.

Zároveň sa ruší opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 143/2019 Z. z.
o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných
cestách.

V súlade s § 43 ods. 3 písm. e) ZDP, daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR
daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide
✓ o dávku z CODP podľa osobitného predpisu 34a) a
✓ dávku z DDS podľa osobitného predpisu 35).
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. e) ZDP je v
súlade s § 43 ods. 5 písm. a) ZDP plnenie znížené o zaplatené vklady alebo poistné.
V prípade výplaty dávky z CODP sa teda zdaní len výnos plynúci z tohto plnenia. Napr. ak
daňovník na poistnom zaplatí 13 000 € a po skončení poistného vzťahu mu bude vyplatené
plnenie vo výške 14 000 €, zrážková daň sa vyberie zo základu dane vo výške
1 000 € (14 000 € – 13 000 €).

Stravovanie
potrebujem
správne riešiť

Vydáva Slovenská komora daňových poradcov www.skdp.sk pre daňových poradcov a širokú odbornú verejnosť ako informatívny materiál vychádzajúci z verejne dostupných materiálov najmä MF SR a FR SR.
Daňovým poradcom je udelený súhlas spracované texty použiť a rozširovať ich s uvedením zdroja pre svoju vlastnú podnikateľskú činnosť.
© Všetky práva vyhradené
Ak potrebujete daňové poradenstvo, neváhajte sa obrátiť na konkrétneho daňového poradcu, ktorý odborne posúdi Váš individuálny prípad.
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neznámy autor

Nové potvrdenia o oslobodení
od DPH/spotrebnej dane
v súvislosti s COVID-19
ustanovené vo
vykonávacom nariadení EÚ

Zmeny v zákone o miestnych
daniach v súvislosti so
situáciou na Ukrajine

V Informácii k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ)
2022/ 432, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia
smernice
2006/112/ES
o spoločnom systéme DPH,
FR SR informuje o zmenených
potvrdeniach o oslobodení od
DPH a/alebo spotrebnej dane, ktoré slúžia ako potvrdenie, že transakcia spĺňa podmienky na oslobodenie od DPH pri dovoze tovaru a pri
určitých dodaniach v súvislosti s COVID-19.

Zákonom č. 92/2022 Z. z. o
niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou
na Ukrajine (zákon Lex Ukrajina) sa s účinnosťou od
30. marca 2022 doplnil zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zmeny v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon o miestnych daniach) sa týkajú:
➢

Daň za psa - § 22 Predmet dane

Doplnením nového písm. d) v odseku 2 sa ustanovuje, že predmetom dane za psa nie je
pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je odídenec podľa osobitného predpisu.
Podľa § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o azyle) na účely zákona o miestnych daniach sa
rozumie odídencom cudzinec, ktorému ministerstvo na základe rozhodnutia vlády SR poskytlo dočasné útočisko. Táto úprava sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2022.
➢

Daň za ubytovanie – nový § 38a

Doplnením nového § 38a sa ustanovuje, že daňovníkom dane za ubytovanie nie je odídenec podľa § 2 písm. j) zákona o azyle. Táto úprava sa použije najskôr dňom vyhlásenia
zákona Lex Ukrajina (30. marca 2022).
➢

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - § 77

Doplnením nového písm. f) v odseku 4 sa ustanovuje, že poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nie je osoba, ktorej oprávnenie
užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak
na jeho základe užíva nehnuteľnosť, ak ide o odídenca podľa § 2 písm. j) zákona o azyle.
Táto úpravy sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2022.
➢

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia – nový § 104m

Podľa nového § 104m, ktorý upravuje prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom
vyhlásenia, sa ustanovenia § 22 ods. 2 písm. d) a § 77 ods. 4 písm. f) prvýkrát použijú na
zdaňovacie obdobie roku 2022.

Dňa 15. marca 2022 Rada EÚ prijala vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/432, ktorým
sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 282/2011, pokiaľ ide o potvrdenie o oslobodení od
DPH a/alebo spotrebnej dane (VN 2022/432).
Vzhľadom na zmeny smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH bolo potrebné zmeniť potvrdenie o oslobodení od DPH a/alebo spotrebnej dane, ktoré tvorí prílohu II
vykonávacieho nariadenia 282/2011 z 15. marca 2011, ktoré slúži ako potvrdenie, že transakcia spĺňa podmienky na oslobodenie od DPH podľa článku 151 smernice o spoločnom
systéme DPH.
Zmenené potvrdenia uvedené vo VN 2022/432 v prílohe I a v prílohe II:
➢

Potvrdenie o oslobodení uvedené v prílohe I je platné do 30. júna 2022

Vyhlásenie oprávnenej organizácie alebo jednotlivca doplnené o Európsku komisiu,
agentúru alebo orgán zriadený podľa práva EÚ za podmienky, že vykonávajú úlohy
v reakcii na pandémiu COVID-19 v nadväznosti na smernicu Rady (EÚ) 2021/1159, ktorou
sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, pokiaľ ide o dočasné oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach v reakcii na pandémiu COVID-19, ktorá
bola transponovaná do zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov zákonom č. 408/2021 Z. z. (§ 48 ods. 11 a 12, § 62aa, § 85kl ods. 4 až 8).
➢

Potvrdenie uvedené v prílohe II je platné od 1. júla 2022

Vyhlásenie oprávnenej organizácie alebo jednotlivca doplnené o ozbrojené sily ČŠ,
ktoré sa podieľajú na činnosti EÚ v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
v nadväznosti na smernicu Rady (EÚ) 2019/2235, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES
o spoločnom systéme DPH a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných
daní, pokiaľ ide o ozbrojené úsilie v rámci EÚ a zmeny a doplnenia zákona o DPH účinné
od 1. júla 2022 v § 11 ods. 13, § 43 ods. 6 písm. e), § 44 písm. b), § 48 ods. 13 a § 63 ods.
2 a 4.
➢

Vzory potvrdení ustanovené vo VN 2022/432 sú zverejnené na webovom sídle FR SR
v časti Daňové a colné formuláre → Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi
EÚ → Iné vzory tlačív

Vydáva Slovenská komora daňových poradcov www.skdp.sk pre daňových poradcov a širokú odbornú verejnosť ako informatívny materiál vychádzajúci z verejne dostupných materiálov najmä MF SR a FR SR.
Daňovým poradcom je udelený súhlas spracované texty použiť a rozširovať ich s uvedením zdroja pre svoju vlastnú podnikateľskú činnosť.
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Informácie FR SR v oblasti
spotrebných daní a cla

Finančné riaditeľstvo SR vydalo niekoľko súhrnných informácií v oblasti spotrebných daní a cla.

Doplnené a aktualizované súhrnné informácie FR SR:
➢

v oblasti spotrebných daní:

Označovanie spotrebiteľského balenia liehu, tabakových výrobkov a bezdymového
výrobku kontrolnou známkou a Informačný systém kontrolných známok ISKZ podľa
zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších
predpisov a zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení
neskorších predpisov;
Informácia k formulárom pre registráciu, zaradenie do evidencie a zápis subjektov pri
správe spotrebných daní – podmienky a možnosti použitia formulárov „ŽIADOSŤ
O REGISTRÁCIU, VYDANIE POVOLENIA NA SPOTREBNÚ DAŇ, OZNÁMENIE ZMIEN,
ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE A POVOLENIA NA SPOTREBNÚ DAŇ“ a
„VŠEOBECNÉ PODANIE – SPOTREBNÉ DANE“ pri správe spotrebných daní
z minerálneho oleja, z tabakových výrobkov, z alkoholických nápojov, z elektriny, uhlia
a zemného plynu, k postupu ich vyplnenia, k pripojeniu príloh, k ich podpísaniu
a následnému odoslaniu miestne príslušnému správcovi spotrebnej dane, ktorým je colný
úrad;
Formulár „VŠEOBECNÉ PODANIE – SPOTREBNÉ DANE“ pri správe spotrebných
daní - použitie, vyplnenie, podpísanie a odoslanie miestne príslušnému správcovi
dane.

➢

v oblasti spotrebnej dane z minerálneho oleja:

Informácia k predaju pohonných látok – Distribútor, Predajca a Spotrebiteľ podľa
§ 25b zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov – povinnosti a podmienky súvisiace s predajom pohonných látok
v daňovom voľnom obehu týkajúce sa troch typov daňových subjektov, ktoré nakupujú,
predávajú a používajú pohonné látky na konečnú spotrebu v rámci podnikateľskej činnosti
v daňovom voľnom obehu na daňovom území;
Informácia k Obchodníkovi s vybraným minerálnym olejom ako subjektu podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov – povinnosti a podmienky súvisiace s Obchodníkom s vybraným minerálnym olejom
v daňovom voľnom obehu týkajúce sa osôb, ktoré chcú na daňovom území (územie SR)
v rámci podnikania obchodovať s minerálnym olejom uvedeným v § 4 ods. 2 zákona
o spotrebnej dani z minerálneho oleja;

neznámy autor

Informácia k ropnému bitúmenu (asfaltu) ako predmetu dane podľa zákona č. 98/2004
Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov – povinnosti
a podmienky súvisiace s nákupom a predajom ropného bitúmenu v daňovom voľnom obehu.

➢

v oblasti spotrebnej dani z alkoholických nápojov:

Informácia k postupu pri preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia spotrebnej dane z daňového územia na územie iného členského štátu na podnikateľské účely – povinností a podmienky pri preprave alkoholického nápoja z daňového územia (územie
SR) na územie iného členského štátu v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely.
Túto problematiku upravuje zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov;
Informácia k vyplneniu formulárov „Oznámenie o výrobe destilátu“ a „Daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu“ súkromným výrobcom destilátu, spôsoby ich podania a platba spotrebnej dane - návod na vyplnenie formulárov, spôsob ich podania (doručenia) colnému úradu a k samotnej platbe spotrebnej dane z liehu (destilátu) pri súkromnej
výrobe destilátu v zmysle § 49a zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických
nápojov v znení neskorších predpisov;
Informácia k Povoleniu na predaj spotrebiteľského balenia liehu podľa § 54 zákona
č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov – povinnosti a podmienky súvisiace s Povolením na predaj spotrebiteľského balenia
liehu (SBL).
Informácia k podmienkam, právam a povinnostiam pri „Súkromnej výrobe destilátu“

➢

v oblasti spotrebnej dane z tabaku:

Informácia k označovaniu spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku na vlastnoručné
zhotovenie cigariet v rámci projektu T&T („systém vysledovateľnosti“)

➢

v colnej oblasti:

Informácia k žiadosti o vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch od správcu dane, ktorým je colný úrad – spôsoby a postup podania žiadosti, zaplatenie správneho poplatku pri
podaní žiadosti osobne, poštou a elektronicky;
Informácia k BREXITu s dohodou – dopad na zásielky a cestovanie od 1. januára
2021
FR SR doplnilo a aktualizovalo Informáciu k BREXITu s dohodou – dopad na zásielky
a cestovanie od 01.01.2021 v časti týkajúcej zásielok od fyzickej osoby zaslanej zo Spojeného kráľovstva fyzickej osobe na územie SR neobchodnej povahy:

Vydáva Slovenská komora daňových poradcov www.skdp.sk pre daňových poradcov a širokú odbornú verejnosť ako informatívny materiál vychádzajúci z verejne dostupných materiálov najmä MF SR a FR SR.
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Tovar neobchodnej povahy dovážaný poštovou prepravou

Ak úhrnná hodnota tovaru neobchodnej povahy v zásielke bude presahovať sumu 45 €
ale nepresiahne sumu 150 €, je možné uplatniť všeobecné pravidlo o oslobodzovaní od
dovozného cla.
Ak sa však v zásielke bude nachádzať tovar, ktorý nie je možné oslobodiť podľa všeobecného pravidla (alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky), uplatní sa iba oslobodenie podľa podmienok pre tovar neobchodnej povahy.
To znamená, že ak v zásielke, ktorej úhrnná hodnota je do 150 €, bude jeden z druhov
tovaru napr. destilát, nie je možné uplatniť všeobecné pravidlo o oslobodení od dovozného cla na celú zásielku, a od dovozného cla bude oslobodený iba destilát (a popri tom
oslobodený aj od spotrebnej dane) a z druhého tovaru napr. súprava brúsených pohárov bude vymerané dovozné clo. DPH sa vyrubí z oboch tovarov v zásielke, pretože jej
úhrnná hodnota presahuje hodnotu 45 €.
Pri určitých alkoholických nápojoch, tabaku a tabakových výrobkoch bude možné tento
tovar prepustiť colnými orgánmi, iba ak bude označený platnou slovenskou kontrolnou
známkou.
Poštový podnik bude kontaktovať adresáta zásielky s informáciou o dovoze zásielky
s tovarom neobchodnej povahy aj s informáciou o ďalšom postupe, aby mohla byť doručená na adresu, resp. osobne prevzatá.
Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia na
tovar dovážaný expresným (kuriérnym) dopravcom od 1.7.2021
Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia na
tovar dovážaný poštovou prepravou od 1.7.2021

(Nová) súhrnná informácia FR SR v oblasti spotrebných daní:
Elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným
daniam medzi členskými krajinami EÚ v režime pozastavenia dane (EMCS) – podmienky pre získanie prístupu k elektronickej komunikácii v rámci systému EMCS, technické
špecifikácie systému EMCS, zmena alebo doplnenie technických parametrov, technické
problémy v aplikácii SPD Klient.

Daňová kontrola
v praktických súvislostiach II

Termín: 9. máj 2022
Hotel Color Bratislava

Tí, čo ste boli s nami 13. septembra na prvej časti tejto konferencie, viete, že nepreháňame ak povieme: "určite nepremeškajte skvelú konferenciu s mega lektormi a mega hosťami."
Pokračovať budeme v nezodpovedaných otázka z z daňových kontrol a vyrubovacích konaní z pohľadu aktuálnych procesných postupov, upozorníme na ich riziká a nové postupy. Dozviete sa odpovede na najčastejšie otázky daňových poradcov napríklad: Môže daňový úrad použiť výsluch svedka
z iného konania ako dôkaz v daňovej kontrole, ak subjekt nemal právo svedkovi klásť otázky? Je
protokol z inej daňovej kontroly dôkazom, ak ešte nebolo vydané rozhodnutie? Ako vykladá NS SR
vysporiadanie sa s námietkami daňového subjektu ak sa k nim správca dane vôbec nevyjadrí alebo
ich odmietne bez odôvodnenia? ... a mnoho ďalších tém.
Lektori: JUDr. Ing. Miriam Galandová, Ph.D. a doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Diskusie sa zúčastnia aj tentokrát naši pozvaní hostia:
JUDr. Toško Beran (MF SR) a
JUDr. Petra Príbelská, PhD. (NSS SR),
Ing. Miroslava Barlová (FR SR)
Ing. Ľubica Murínová (FR SR)
Ing. Miroslava Vrúdna (FR SR)
Ako hostí privítame aj:
Ing. Jiřího Žežulku, prezidenta FS SR a
Ing. Rastislava Gábika, generálneho riaditeľa sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík
aktuálna téma, potrebujem vedieť názory odborníkov
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Mikrodaňovník, covidové príspevky a nepeňažné plnenia

neznámy autor

Termín: 11. máj 2022
Lektor: Ing. Marta Boráková

chcem mať rýchly prehľad

Cieľom webinára je informovať o opatreniach
projektu OECD BEPS (projektu proti erózii
základu dane a presunu ziskov), ktoré boli implementované do vybraných zmlúv o zamedzení
dvojitého zdanenia a sú v súčasnosti účinné..

chcem viac info

Česko-slovenské fórum

Termín:

19.-20. mája

Hotel Continental Brno

(FR SR)

Účastníci sa oboznámia sa so špecifickými
legislatívnymi úpravami týkajúcimi sa mikrodaňovníka, s podmienkami zvýhodneného zdaňovania a inými daňovými výhodami, podmienkami daňovej uznateľnosti výdavkov (nákladov)
súvisiacich so zabezpečením testovania na
ochorenie COVID-19 a prevenciou pred ňou z
pohľadu dane z príjmov a so zmenami súvisiacimi s oslobodením nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom z pohľadu
daňových výdavkov (nákladov) zamestnávateľa

Aplikácia zmlúv o zamedzení
dvojitého zdanenia po implementácií pravidiel BEPS

„Pokuta je daň za to, že ste niečo urobili zle. Daň je pokuta za správnu činnosť.“

Diskusný seminár oboznámi účastníkov s
témami z pohľadu českého a slovenského
daňového práva so zameraním na praktické
otázky. Témy budú prezentovať odborníci z
praxe, ktorí sa danou problematikou podrobne
zaoberajú. Ku každej téme sa v následnej
moderovanej diskusii vyjadria aj sudcovia
Najvyššieho správneho súdu Českej republiky a
Slovenskej republiky. Tradičnou súčasťou
seminára je aj prezentácia zástupcov ministerstiev financií a daňových a finančných správ oboch krajín
o súčasnom stave a vývoji daňovej legislatívy. Program diskusného seminára je rozdelený do dvoch
dní a zahŕňa aj spoločenský program. Fórum je tradičnou príležitosťou pre českých a slovenských
daňových poradcov prediskutovať svoje názory a prípadne nadviazať profesionálne a osobné kontakty.

diskusiu daňových odborníkov si nenechám ujsť
Termín: 17. máj
Lektor:

Ing. Dana Slivková
(FR SR)

Výplata dividend a
podielov na zisku

Termín: 26. máj
Lektor: Ing. Marcela Bošková
Mgr. Moravčíková Kolenová

Vyplácate zisky? Domnievate sa, že Vás už
nič neprekvapí? Poďte si s nami prejsť túto
tému komplexne z právnej, daňovej, odvodovej či účtovnej stránky. Seminár vás
prevedie dôležitými skutočnosťami a bežnými
otázkami v súvislosti s výplatou ziskov.
praktické, toto nezmeškám
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Transferové oceňovanie
v praxi

neznámy autor

Termín: 30. máj
Hotel Continental Brno

Finančná správa čoraz častejšie upriamuje
pozornosť na oblasť transferových cien, dodržiavania
princípu
nezávislého
vzťahu kontrolovaných transakcií medzi závislými
osobami, ale taktiež na správnosť dokumentácie
predloženej daňovému úradu. Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom praktické znalosti
problematiky transferového oceňovania, predstaviť používanie a uplatňovanie metód transferového oceňovania a analyzovať oblasti, ktoré možno
z pohľadu aplikácie považovať za sporné. Okrem toho sa konferencia zameria aj na praktické znalosti
z vedenia daňovej kontroly a následných súdnych sporov.
Lektori: Ing. Tomáš Janoušek (daňový poradca) a JUDr. Dušan Misároš (advokát)
Hostia: Ing. František Cséfalvay (MF SR),
Ing. Silvia Karelová (FR SR) a
JUDr. Juraj Vališ (NSS SR)

chcem vedomosti profesionálov

Stravovanie zamestnancov a
SZČO

Termín: 1. jún
Lektor:

Ing. Marta Boráková
FR SR

Zákonom č. 416/2021 Z. z., ktorým sa mení
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, sa s účinnosťou od
01.01.2022 zaviedla nová úprava týkajúca sa
oslobodenia príspevku na stravovanie zamestnanca a zahrnutia stravného do daňových výdavkov daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1
a 2. Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov
s aplikáciou legislatívnych zmien v praxi a správne posúdenie z pohľadu zdanenia a daňovo uznateľných výdavkov, súvisiacich so stravovaním zamestnanca a podnikateľa podľa ZDP, v nadväznosti na
Zákonník práce.

Metodické dni SKDP

Termín: 13.- 14. jún
Hotel Elisabeth Trenčín

Zaujímavé témy, skúsení lektori. Ako každý rok, aj tentokrát pre Vás metodicko-legislatívne komisie
SKDP pripravili vysoko aktuálne témy z oblasti DPH a správy daní:
INDEX DAŇOVEJ SPOĽAHLIVOSTI – vybrané aspekty – JUDr. Ing. Miriam Galandová
NÁHRADA ZA ZADRŽANIE NADMERNÉHO ODPOČTU POČAS DAŇOVEJ KONTROLY - praktické
poznatky z aplikácie zjednocovacieho stanoviska správneho kolégia Najvyššieho súdu SR
k ustanoveniu § 79a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH z 30.10.2019 (Zbierka stanovísk a rozhodnutí
Najvyššieho súdu SR č. 56/2019) – JUDr. Eugen Kostovčík
LEHOTY PODĽA DAŇOVÉHO PORIADKU – JUDr. Jozef Vasilík
ZÁNIK PRÁVA VYRUBIŤ DAŇ - Ustanovenie § 69 ods. 2 Daňového poriadku – 10 ročná lehota na
zánik práva vyrubiť daň - JUDr. Eugen Kostovčík
ODPOČÍTANIE DPH PRI DOVOZE TOVARU - rozsudok C-621/19 + zahŕňanie služieb colného
zastúpenia do základu dane pri dovoze - Ing. Ján Skorka
DPH ASPEKTY PRI ŤAŽBE KRYPTOMENY - Ing. Vladimíra Mačuhová
NEUTRALITA DANE PRI NADOBUDNUTÍ TOVARU Z INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU pri oneskorenom doručení faktúry a PRI oneskorenej registrácii - v nadväznosti na rozsudok C-895/19 - Ing.
Miloslav Jošt
OSLOBODENIE OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ A IM PODOBNÝCH ORGANIZÁCIÍ OD DPH - Ing.
Ingrid Spišáková
DPH novinky z EÚ - Ing. Eva Mihálová

toto nezmeškám

Stravovanie potrebujem správne riešiť
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Daňový kalendár
- máj 2022
Dátum
2. mája
2. mája
2. mája

2. mája
2. mája
2. mája

2. mája
2. mája

2. mája

2. mája

2. mája

2. mája
do 5 dní
po dni
výplaty
16. mája
16. mája
25. mája

Druh

Názov

neznámy autor

Prehľad daňových
a odvodových termínov na
najbližší mesiac. Zdroj: FR SR

Obdobie

Odvody
Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulov. odvetviach
Daň z poist.- Podanie daňového priznania k dani z poistenia za predchádzajúci
PO
kalendárny štvrťrok a zaplatenie tejto dane
DzP PO
Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za
zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového
priznania za rok 2021, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie
daňového priznania do 30.4.2022
DzP PO
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby
vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
DzP FO
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo
výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
DzP FO
Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za
zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového
priznania za rok 2021, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie
daňového priznania do 30.4.2022
Daň zo
Povinnosť zamestnávateľa doručiť zamestnancovi doklad o vykonazáv. činn. nom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021
DzP FO
Podanie vyhlásenia fyzickej osoby, ak ide o daňovníka, ktorému
zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, na poukázanie 2 % (3 %)
zaplatenej dane z príjmov za rok 2021 určenému prijímateľovi
Daň zo
Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z
závislej
príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestčinnosti
nancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za
uplynulý kalendárny mesiac
Daň zo
Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej
závislej
činnosti a o daňovom bonuse za rok 2021 a zaplatenie dane vyplývačinnosti
júcej z hlásenia za rok 2021
Daň z mot. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo
vozidiel
výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná
daň presiahne 8 300 €
Daň zo
Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitzáv. činn. nej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
Daň zo
Odvod preddavkov na daň z príjmov zo záv.činnosti za zamestnancov
závislej
znížené o úhrn daň. bonusu, a to najneskôr do 5 dní po dni výplaty,
činnosti
poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru,
ako aj odvod osobitnej dane z príjmov vybraných ústavných činiteľov
DzP FO,
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa §
PO
44 zákona o DzP a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
DzP PO,
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11
FO
zákona o DzP a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
DPH
Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

mes.
štvrťročné
ročné

mesačné
mesačné
ročné

25. mája Spotrebné
dane
25. mája DPH
25. mája Spotrebná
daň z
minerálneho oleja

25. mája Spotrebná
daň z tab.
výrobkov
25. mája Spotrebná
daň z tab.
výrobkov
25. mája Spotrebná
daň z liehu
25. mája DPH

ročné
ročné

mesačné

30. mája Daň z mot.
vozidiel
31. mája Daň zo
závislej
činnosti
31. mája DzP FO
31. mája DzP PO

ročné

mesačné
mesačné
mesačné

31. mája Daň zo záv
činnosti
31. mája Daň z mot.
vozidiel
31. mája DzP PO
31. mája DPH

mesačné
mesačné
mesačné

31. mája Odvody
31. mája DzP FO

Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej,
elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, lieh, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní
Podanie daň. priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac
pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalend.mesiac a zaplatenie dane
Povinnosť distribútora pohonných látok predložiť colnému úradu
hlásenie o množstve nadobudnutého, dodaného minerálneho oleja
a stave zásob minerálneho oleja, uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d)
a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona č.98/2004 Z.z., za predchádzajúci
kalendárny mesiac samostatne za každú prevádzkareň v členení
podľa jednotlivých druhov tohto minerálneho oleja, to neplatí, ak je
distribútor pohonných látok prevádzkovateľom daňového skladu.
Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového
voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny
mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet
Podanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej,
elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za
predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní
Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom
kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do
25. dňa kalendárneho mesiaca
Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so
zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo
výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná
daň presiahne 8 300 €
Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z
príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za
uplynulý kalendárny mesiac
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo
výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za
zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového
priznania za rok 2021, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie
daňového priznania do 31.5.2022
Podanie pís. oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane
vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo
výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná
daň presiahne 8 300 €
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby
vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
Podanie daň. priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre
osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na
diaľku dovážaného z územia tretích štátov a jej zaplatenie (§ 68c)
Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulov. odvetviach
Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za
zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového
priznania za rok 2021, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie
daňového priznania do 31.5.2022

mesačné
mesačné
mesačné

mesačné
mesačné
mesačné
mesačné
mesačné
mesačné

mesačné
ročné

mesačné
mesačné
mesačné
mesačné
mes.
ročné
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